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Všeobecne ;::iá-väzbé :nar iaden:1 e 

ktorým sa mení 
z nehnuteľností. 

~ ,.-';' ":/ . 

č.2/1993/VZN 

~O dňa 28. januára 1993, 

a dopÍňa VZN č. 12/1992/VZN o dani 

Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení: 

Článok I 

V!eobecne zavazné nariadenie Kesta Liptovský M1kuláš 
Č. 12/1992/VZN sa meni a doplňa takto: 

l. V Prvej časti, čl. l sa dopÍňa nový ods. 3). ktorý znle: 
.. V prípade, že vlastník pÔdy nepredloží na všetky paroely 
osobitne hodnotu podIa osobitného predpisu (l'správca použije pre 
výpočet základu dane prlemernúcenu pôdy, určenO. v prílohe 
vykonávaceJ vyhlášky k dani z nehnuteIností č ... Priemerná cena 
Je podla KU na území Mesta Liptovský Mikuláš: 

č. KÚ názov KÚ priemerná cena pôdy 
-~----------------------------------------------------~~ 
832707 
802638 
803286 
810282 
821179 
832766 
832782 
843385 
847054 
851892 

Liptovský Mikuláš 
Benice 
Bodice 
Deminová 
Ilanovo 
Palúdzka 
Liptovská Ondrašová 
Okollčné 
Ploštín 
Ráztoky 

3,01 
3,01 
3,0 
3,01 
3,01 
3,01 
3,01 
3,01 
3,01 
3, Ol .. 
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2. V Tretej časti čl. B sa za sa v prvej vete za slová Mesto 
poskytne vkladá text: "nad rámec oslobodení uvedených v par. 4 
Zákona č. 317/92 Zb. o dani z nehnuteľností". 

3. V Tretej časti čl. 6 sa v prvej vete za slová Mesto poskytne 
vkladá text:" nad rámec oslobodení uvedených v par. 9 Zákona č. 
317/92 Zb. o dani z nehnuteľností". 

4. V Tretej časti,za čl. 6 sa dopfňa nový čl. 7, ktorý znie: 
IO Nárok na oslobodenie od dane podla čl. B a čl. 6 tohto VZN je 
daňovník povinný predložiť: 
- potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy 
- potvrdenie o sociálnej odkázanosti občanov 
- preukazy ZŤP a ZŤp/s 
- stavebné povolenie na stavbu, ktorá zlepšuje životné 
prostredie." 

5. Doterajší čl. 7 sa označí ako "čl. 8" a doterajší čl, 8 ako 
"čl. 9", 

Článok II 

Toto všeobecne zavazné nariadenie nadobúda účinnosť IB. dňom odo 
dňa jeho vyvesenia. 

MUDr. Alexander SLAFKOVSKÝ v.r. 

primátor Mesta L. Mikuláš 
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